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Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21 [2018

PREF MUN DE CURVELO MG

Auditoria realizada no periodo de 14 a 18/05/2018, com o objetivo de verificar
a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito da
entidade executora, priorizando-se as ações relacionadas ao tema "Gestão da Execução e
Acompanhamento” de Programas abaixo relacionadas, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:

- Programa Nacional de Alimentação

Escolar - PNAE exercício de 2017 - OS. nº 106/2018,
referente ao item 120, do anexo V, do PAINT 2018;
—

Analisada por:

- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE,

exercício 2017 - OS. nº

107/2018, referente ao item 121 do anexo V, do PAINT 2018;

Analisada por:

e

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - OS. nº 108/2018, referente
ao item 122 do anexo V, do PAINT 2018;

—

Analisado per:

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

—

exerccio 2017

Objeto do Programa: Transferéncia de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
visando
a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
alimentícios,
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 684.414,00
Extensão dos exames:
Analisada

&

aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
xxx
~~

R.F.Nº 21/2018 IPREF MUN DE CURVELO

1

de 32

“XX~

\l:

'N
)

FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017, no
montante de R$684.414,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e cartoze
reais).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram a
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente à (ao):

verificação das ações pertinentes

- Controle Social:

atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
contas e infraestrutura para funcionamento do Conselho;
—

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

Inspeção nas escolas: oferta da alimentação, infraestrutura para armazenagem, preparo
fornecimento de alimentação;
—

e

Atuação do Nutricionista/responsável técnico: confecção de cardápios por profissionais
habilitados;
—

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos.
—

Foram inspecionadas 18 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de Curvelo/MG para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

tem

INEP

01

31143189

02

31 140741

03

3 1 143 1 71

04

31143138

05

31254622

06

31 322661

07

31 143278

08

31 143 146

Boaventura Pereira Leite

09

31 260533

Carmelita Arrieiro

10

31143391

Getúlio Diniz Vale

11

31254614

12

31 143316

Serafim José Maia

13

31 25451 7

Criança Feliz

14

31233382

15

31253961

eno Universo

16

31325350

Celso de Carvalho

oão Batista
.

Viriato Diniz Mascarenhas

ilomena de Oliveira Leite
elina Dotti

tonino Diniz Couto
nio Frederico Ozanam

tonio Teixeira Gomes

aria Amália

oaninha

“v'
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18

31254932

CAIC Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga

31283347

Associação Comunitária Sagrado Coração de Maria do
Bairro Santa Cruz - Creche Vovó Odete Canabrava

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

1.1 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
De acordo com a inspeção realizada nas escolas do município de Curvelo/MG,
verificou-se nas estruturas dos depósitos escolares inadequação do local de armazenagem
de produtos alimentícios, por apresentarem frestas, vidros quebrados e ausência de telas de
proteção para evitar entrada de vetores e pragas, bem como alimentos armazenados dentro
das caixas de papelão de origem, em desacordo com o disposto no § 4º, do artigo 33 da

Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:

~

Inspeções nas escolas municipais listadas a seguir, conforme Relatório

fotográfico:

Tabela

~
,,
N—

Código
INEP

I - Escolas Visitadas X Situação Encontrada
.

.

.

Bªtªta

~

Sltuaçao encontrada

Unidade Executora

“
Joao

»

Ausência de tela de proteção.
Vidro quebrado. Frestas/aberturas
na janela do depósito. Alimentos
em caixa de papelão.

1

31143189

2

31140741 Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Ausência de tela de proteção.

3

31143171

Filomena de Oliveira Lete

Ausência de tela de proteção.

4

31322661

Antonio Frederico Ozanam

Alimentos em caixa de papelão,
ausência de tela de proteção.
Ausência de tela de proteção, área
aberta, utensílios e botijão de gás
em espaço comum com os
alimentos.

5

31143278

Antomo Teixeira Guimaraes

6

31143146

Boaventura Pereira Leite

Ausência de tela de proteção.

I

7

31260533

Carmelita Arrieiro

Ausência de tela de proteção.

I

~
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31143391

Getúlio Diniz Vale

Ausência de tela de proteção.

9

31254614

Maria Amália

Ausência de tela de proteção e
vidro da janela do depóstio
quebrado.

10

31143316

Seraflm Jose Maria

11

31254517

Criança Feliz

8

~
~
~

.

.

~

,

Ausência de tela de proteção.
Alimentos em caixas de papelão

.

~

Alimentos armazenados na área de
preparo, sem tela de proteção.

.

~

12

31283347

Creche Vovô Odete
(Esc.Comunitaria Canabrava)

13

31233382

Dona Joaninha

14

31253961

Pequeno Universo

Ausência de tela de proteção.
Alimentos guardados em armários
fechados

15

31325350

Padre Celso de Carvalho

Ausência de tela de proteção.

16

31254932

CAIC Dr. V1r1at0 Mascarenhas
Gonzaga

Auséncia de tela de proteção.

Grupo Escolar Maria Amália (Vidro Quebrado)

A

.

Ausenc1a de tela de proteçao.

Ausência de tela de proteção.

EM João Batista (chaves/objetos pessoais)
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~EM

EM João Batista (alimentos guardados em caixas de papelão)

João batista (vidro quebrado/frestas

~

EM J oão Batista (alimentos guardados em caixas de papelão)

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 024-001/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
197/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:
—

"...O relatório de auditoria gerado em 18/05/2018, nº 024-001/2018 aponta
que em visitas às instalações das escolas, verificaram-se nas estruturas dos
depósitos escolares inadequações do local de armazenagem de produtos
alimentícios, por apresentarem frestas, vidros quebrados e/ou ausência de
tela de proteção, bem como alimentos armazenados dentro das caixas de
papelão de origem. Tão logo recebido o relatório, a Secretaria Municipal de
Educação procedeu a vistorias nestas Unidades Escolares e não verificou a
existência de vidros quebrados e frestas que comprometam o armazenamento
dos gêneros alimentícios. Quanto à ausência de telas de proteção ressaltamos
que as providências imediatas já estão sendo tomadas para colocação das
mesmas nas janelas.
Quanto aos alimentos armazenados dentro das caixas de papelão (biscoitos),
os mesmos encontrava-se armazenados envoltos em sacos plásticos
transparentes, o que nos foi sugerido pelos técnicos do Centro de Colaborado

KEN“
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em Alimentos e Nutrição Escolar —CECANE, em treinamento no ano de 201 7...
registramos que as caixas de biscoito foram retiradas e
. Entretanto,
embaladas dentro de caixas plásticas...".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela Entidade, as escolas com os itens
de inconformidades apontados pela equipe de Auditoria encontram-se identificadas no
Relatório Fotográfico e citadas na Tabela I - Escolas Visitadas X Situação Encontrada, das
quais ressaltamos os itens 01, 05,09, 11 e 14.

Ressaltamos ainda a existéncia de itens que representam condições ou
situações favoráveis à multiplicação de microrganismos, tais como: caixas de papelão (do
fornecedor(es) direto para o depésito de alimentos, chaves e utensílios domésticos, botijão
de gás e outros materiais alheios à alimentação escolar, em desacordo com 0 § 4º, do artigo
33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, a qual determina que as entidades
executoras adotem medidas que garantam adequadas condições de estocagem e condições
higiênico-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu consumo, pelos alunos atendidos
pelo Programa.
Conforme orienta o Guja de Instruções - Ferramentas para as Boas Práticas na
Alimentação Escolar/FNDE/CECAN E (disponível no sítio do FNDE) as mercadorias de caixas
de papelão e madeira devem ser transferidas para prateleiras e recipientes próprios (caixas
plásticas), devidamente higienizados, ou para sacos plásticos específicos para alimentos.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 DIRAE

Notificar a Entidade a adotar iniciativas de forma a promover a regularização
da situação apontada, no sentido de garantir o cumprimento art. 33, § 4º da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 e a Resolução nº 216 ANVISA — Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
—

1.2 Ausência de cardápio para alunos com necessidades

nutricionais

específicas.
Fato:
Verificou-se nas escolas visitadas a inexistência de cardápio específico para os
alunos que necessitam de atenção especial quando da oferta de alimentação escolar, por
apresentarem intolerância a lactose, intolerância a carne suína, obesidade, e outras
patologias, em desacordo com o disposto no Art. 14, § 5º da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013.

Evidências:
<\

Escolas visitadas, conforme segue:
/———' 2.

\».
x!
RENEE 21/2018 IPREF MUN DE CURVELO

6 de 32

X

Í

"

'

'

Situação encontrada

E sco 1 a M umc1pa l-S em cardapio

.

especiﬁco
1

Dr. Viriato Diniz Mascarenhas

Alunos com restrição alimentar. Carne suína

2

Filomena de Oliveira Lete

Alunos com restrição alimentar (trazem alimentos de
casa preparado pela mae)

3

Getúlio Diniz Vale

Alunos com necessidades nutricionais especiais

4

Pequeno Universo

Alunos com restriçao alimentar.

Padre Celso de Carvalho

Três alunos com necessidades nutricionais especiais
(ohesidade,traqueostomia)

5

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 024-001/2018, de
18/05/2018, Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
197/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:
a

"...A Rede Municipal hoje possui apenas 02 alunos que apresentam
necessidades nutricionais: a aluna (...), portadora de diabetes tipo 1, e ( ,..) que
apresenta intolerância a carne suína, ambos matriculados no ano de 2018, que
possuem cardápios exclusivos, pro orientação desde a entrada da criança da
escola, conforme anexo. Em qualquer outro caso que surgir de criança com
necessidade alimentar especial estaremos atentos para a elaboração de
cardápio específico para a ocasião. Ressaltamos que quando da solicitação do
cardápio por parte da equipe de fiscalização, foi repassado apenas o cardápio
geral...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a constatação.

cardápio escolar é um importante instrumento de controle social que,
segundo a Resolução CFN nº 465/2010, é a ferramenta operacional que relaciona os
alimentos destinados a suprir as necessidades nutricionais individuais ou coletivas.
Conforme dispõe o Art. 14, § 5º da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, os cardápios
deverão atender aos alunos com necessidades nutricionais específicas, tais como doença
celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras,
bem como, os cardápios com as devidas informações nutricionais de que trata o parágrafo
anterior deverão estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação e nas
escolas (Art. 14, § 89).
O

O adequado planejamento dos cardápios ofertados aos escolares, assim como
o acompanhamento de sua execução são importantes ferramentas para o alcance dos

objetivos do PNAE.
Portanto, mantém-se a constatação.

REN“ 21/2018 / PREF MUN DE
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Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Notificar a Prefeitura para que adote iniciativas que assegurem a
disponibilização de cardápios que atendam aos alunos com necessidades nutricionais
específicas e a divulgação desses cardápios em locais visíveis nas escolas.

1.3 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para atendimento aos 7.192 (sete mil, cento e noventa e dois) alunos
matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas uma nutricionista
no seu quadro técnico para o acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de
40 horas, quantitativo insuficiente e em desacordo com disposto nos parâmetros numéricos
mínimos de referência no âmbito do Programa, estabelecido no art. 12, § 2º da Resolução nº
26, de 17 de junho de 2013 c/c o Art. 10 da Resolução CFN 465/2010, do Conselho Federal
de Nutrição.

Evidências:
Consulta Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017 e
extrato SIMEC Quadro Técnico/Nutricionista em 07/05/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 024-001/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
197/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:

"..Em razão das dificuldades econômicas enfrentadas, comum

a todos os
níveis da Administração Pública e cientes de que o quadro dos servidores
municipais, ainda é insuficientes para atender a demanda, ressaltamos que
tão logo haja orçamento suficiente, o Município de Curvelo proverá () quadro
dos servidores...".

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que "tão logo haja orçamento suficiente, o Município de
Curvelo proverá o quadro dos servidores", situação que corrobora a constatação da equipe
de Auditoria.
A disponibilização de apenas uma nutricionista para atuar no Programa
contraria a determinação do § 2º do art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
quanto ao cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas,
por entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10
da Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:
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"...art. 10.- Consideram-se, para fins desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação
básica:
Nª Nutricionistas

Nº de alunos

Carga horária Técnica Mínima semanal
recomendada

RT

30 horas

501 a 1.000

1

RT + lQT

30 horas

1.000 a 2.500

1

RT + 2QT

30 horas

2.501 a 5.000

1

RT + 3QT

30 horas

Até 500

Acima de
5.000

1

1

RT + 3QT e + 01 OT a cada fração de 2.500
alunos

30

hºrªs

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas...".
Considerando os dados do censo escolar, atualmente a nutricionista atende
aproximadamente 7.192 (sete mil, cento e noventa e dois) alunos. A Entidade conta
atualmente com apenas 01 (um) nutricionista e para o cumprimento da norma, faz—se
necessário o total de 8 (oito) nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das
atribuições previstas na legislação do Programa, a ausência de um quadro técnico de
nutricionistas condizente com a quantidade de alunos atendidos pelo Programa,
impossibilita o acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela
Prefeitura de Curvelo/MG, bem como o treinamento para a qualificação dos profissionais
responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.3.1 DIRAE

Notificar a Prefeitura para que em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE
Plano de Ação que contemple medidas concretas e cronograma Visando adequar
o quantitativo de nutricionistas às normas do FNDE e do Conselho Federal de N utriçao.
1.4 Transferências de recursos em desacordo com o estabelecido pelo

Programa.
Fato:
Verificou-se que os recursos financeiros destinados à alimentação escolar dos
alunos matriculados em entidades filantrópicas, escolas comunitárias e escolas
Cºnfessionais, não foram repassados no prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da
efetivação do crédito realizado pelo FNDE, em desacordo com o disposto no Art. 99,
Parágrafo único, Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
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Evidências:
Movimentação financeira da conta específica do Programa (Banco do Brasil,
º
agência n 0103-1, Conta nº 55203-8), Termos de Fomento celebrados conforme segue:
Inicio
Recebimento/1" otal
Parcelas

Entidade/Escola

Associação Comunitária de Santa Rita do Cedro Creche Maria claudina Rocha

Assistência

Social Bom Jesus - Creche

º

ªtªlªiª;

—

071/2017

Milton Joaquim Diniz

040/2017

Associação dos Moradores do Bairro Tibira - Creche Maria Anésia

041/2017

Associação dos Moradores do Bairro Esperança - Creche Maria Coutinho

042/2017

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Passaginha - Creche Dona Filó

Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Bairro Santa Rita Creche Menino
—

Jesus

Associação Comunitária Sagrado Coração de Maria do Bairro Santa Cruz
Odete Canabrava

—

051/2017
Agosto/2017 Parcelas

5

Creche Vovó

046/2017
045/2017

Obras de Assistência Social Recanto Coração Eucarístico de Jesus - Creche Tia Lourdes

043/2017

Assoc de Proteção e Assist Matem e Inf Desvalida de Curvelo - Creche Lactario Nossa
.
Senhora de Fatima

044/2017

Creche Comunitária da Estiva

-

- Creche da

Estiva

049/2017

Assocxaçao de Pais e Amigos dos Excepcmnals - Apae

Outubro/2017 - 5
Parcel a s

052/2017

Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Distrito Anguereta - Creche Stela
Augusta Gonçalves

Setembro/2017 - 5
Parcelas

047/2017

.

.

.

.

.

Manifestação da entidade:
à Solicitação de Auditoria - SA nº 024-001/2018, de
Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº

Em atendimento

18/05/2018,

a

197/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:
"...O recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar não foi repassado
às Entidades Filantrópicas no prazo previsto na Resolução CD/FNDE nº 26, de
17 de junho de 2013 (
). Registra—se que a partir da nova sistemática
introduzida pela Lei 13.019/2014, os repasses foram e estão sendo,
rigorosamente efetivadas, no prazo estabelecido na Resolução/CD/FNDE nº

26/2013...".

Análise da equipe:
Não obstante a justificativa apresentada, a documentação descrita no campo
evidência demonstra que a Prefeitura do Município de Curvelo/MG repassou às escolas
filantrópicas conveniadas os recrusos recebidos a partir de agosto, setembro e
outubro/2017. O fato apresentado discorre em inobservância à legislação do Programa que
menciona em Vários artigos a Vinculação dos recursos repassados a quantidade de alunos
matriculados e cadastrados, com base em censo escolar do ano anterior ao do repasse.

A Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, trata em seu artigo 89, da
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faculdade que as Entidades Executoras dispõem para transferir diretamente às creches,
pré-escolas e escolas do ensino fundamental, que atendam a clientela do Programa,
pertencentes a sua rede, os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, porém
condiciona a transferência ao respeito do valor per capita fixado e a comunicação do fato ao
FNDE.
Em que pese a Prefeitura Municipal em sua justificativa alegar de que "os
repasses foram rigorosamente efetivadas, no prazo estabelecido na Resolução/CD/FNDE nº
26/2013“, de acordo com análise realizada dos valores repassados pela Prefeitura às escolas
municipais, verificou-se que nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017, não foram
repassados o total de R$40.038,00, conforme demonstrado na tabela a seguir:

REPASSE

ªªª/ÉS“

DIFERENÇA
TERMO
FOMENTO PREF

13.054,00

8.540,00

4.514,00

1.498,00

840,00

658,00

9.416,00

6.860,00

2.556,00

12.840,00

8.400,00

4.440,00

2.996,00

2.380,00

616,00

15.194,00

9.800,00

5.394,00

31283363 20.213.666/0001-35 BAIRRO ESPERANCA-CRECHE
MARIA

9.844,00

4.900,00

4.944,00

31283118 02.018.305/0001—56 CRECHE COMUNITARIA DA ESTIVA

5.350,00

3.500,00

1.850,00

10.700,00

7.000,00

3.700,00

31290769 20.216,586/0001-33 CRECHE MARIAANESIA

15.194,00

9.100,00

6.094,00

OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
31282901 20.211.124/0001-23
RECANTO CORAÇÃO EUC DE JESUS

12.412,00

7.140,00

5.272,00

ICNJÉE

NOME DA ESCOLA

CNPJ

31282847 20.216.883/0001-89

ASSISTENCIA SOCIAL BOM JESUS
CRECHE MILTON JOAQUIM DINIZ

-

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE
31283126 20.217.428/0001-06 SANTA RITA Do CEDRO - CRECHE
MARIA
ASSOCIACAO COMUNITARIA Dos
31282855 20.211264/0001-00 AMIGOS E MORADORES D0 BAIRRO

SANT
ASSOCIACAO COMUNITARIA Dos
31282821 20.213.658/0001-99 MORADORES DO BAIRRO
PASSAGINHA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS
E AMIGOS DO

31282863 20.571.261/0001-79 MORADORES
DISTRITO AN

ASSOCIACAO COMUNITARIA
31283347 20.211.132/0001-70 SAGRADO CORACAO DE MARIADO

BAIRRO SA
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO

31282839 18.193.797/0001-56

CRECHE LACTARIO NOSSA
SENHORA DE FATIMA

[108.498,00 68.460,00

TOTAL

40.038,00

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura para que adote providências quanto à regularização da
forma de gestão dos recursos repassados pelo FNDE, em conformidade com as regras do
Programa.

fx
\
&
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2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP D0 ESCOLAR exerccio 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 137.750,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$137.750,00 (cento e trinta e sete mil e setecentos e
cinquenta reais).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram a
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente à (ao):

verificação das ações pertinentes

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
e infraestrutura para funcionamento do Conselho;

—

contas
—

Inspeção 'in loco': condições dos veículos utilizados no transporte escolar; e

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira, manutenção dos veículos e medição de rotas.
—

Foram inspecionados 01 veículo escolar, conforme segue:

eículos Escolares
odelo
Microônibus VW COMIL PIA 15

Placa
HKW—5095

de atendimento
Barreirinha - Curvelo (linha 23)

Constatações:
2.1 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
CACS/FUNDEB não atuou de maneira satisfatória na sua função de controle social

R.F.Ng 21/2018
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fiscalização da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, pois se
restringiu somente a análise da documentação comprobatória da execução do Programa e
emissão de parecer de conclusivo no SIGECON, e em desacordo com o disposto no § 13,
artigo 24 da Lei nº 11.494, de 2007.

Evidências:
Ata de reunião em 14/05/2018, realizada entre o CAOS/FUNDEB com a equipe
técnica do FNDE e atas apresentadas pelo Conselho, lavradas em 15/03/2017, 03/05/2017,
05/07/2017, 06/09/2017, 07/12/2017, 16/12/2017, 08/03/2018 e 11/05/2018.

~

Reunião CAC 's FUNDEB - Curvelo-MG

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 024—002/2018, de
15/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
197/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:

"...Acatamos com ciência a colocação feita pelo auditor (...). Em reunião
faremos uma súmula do que pode ser proposto nesse sentido em que
ampliaremos significativamente nossa ação junto ao ato de se fiscalizar,
também in loco, percebemos que é válida as observações cientes de que é
preciso caminhar mais.
Enquanto termo utilizado para constatação "Atuação deficiente do Conselho
de controle social compromete—se a: estudar suas funções; buscar pelos
referidos cursos na plataforma do FNDE; promover não só reuniões de
verificação documental como outras de crescimento e evolução dos membros
deste quanto as obrigações de cada um; acompanhar e controlam
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB; (...),acompanhar e verificar a execução dos recursos federais transferidos & conta
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e todos os recursos
transferidos ao Município através de convênios e repasses automáticos que

\\
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exigirem tal controle; promover visitas em outros locais onde a verba é
destinada; promover ações de constante atuação de parte ou todo o conselho
conforme disponibilidade lavrando relatos com o máximo de provas cabais a
esse propósito fotos, requerimentos relatórios, correspondência e solicitações
das ordens que se fizerem necessárias aquele momento.
(...)

Feitas as devidas colocações espero em tempo hábil sanar a constatação da
relativa auditoria no municipio de Curvelo...".

Análise da equipe:
De acordo com o relatado na reunião realizada com o CAC'S FUNDEB, o
Conselho não atuou de maneira satisfatória na sua função de controle social e fiscalização
da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, pois se restringiu
somente a análise da documentação comprobatória da execução do Programa e emissão de
parecer de conclusivo no SIGECON, contrariando o disposto no § 13, artigo 24- da Lei nº
11.494, de 2007.

A justificativa apresentada corrobora a constatação. O Conselho assumiu o
compromisso de estudar suas funções, buscar cursos de treinamento, promover reuniões
regulares e acompanhar e controlar a aplicação dos recursos.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.1.1 DIRAE

Notificar o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
CACS/FUNDEB para que exerça as competências previstas no § 13, artigo 24 da Lei nº
11.494, de 2007, em especial quanto a atribuição fiscalizadora.

—

3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exerccio 2017

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 161.600,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, no
montante de R$161.600,00 (cento e sessenta e um mil e seiscentos reais).

”
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Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram a
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente a (ao):

- Inspeção nas escolas: verificação 'in
adquiridos
—

loco’ Plano de prioridades das UEX'S, equipamentos

e serviços realizados;

Análise da despesa: prestação de contas da U.Ex

e

movimentação financeira.

Foram ínspecionadas 17 unidades escolares, conforme segue:

31 143189

alor Repassado

Executora

INEP

4.500,

oão Batista

31 140741

.

Viriato Diniz Mascarenhas
de Oliveira Lete

31143171

12.220,

Diniz Couto

31254622

5.960,
6.900.

elina Dotti

31 143138

14.460,00

31322661

Frederico Ozanam

31143278

Teixeira Guimarães

31143146

Pereira Leite

2.300,
2.460,

16.120,00

31260533

Arrieiro

8.000,00

31143391

Diniz Vale

2.880,00
11.300,

Amália

31254614

10.580,

31143316

José Maria

31254517

Feliz

2.800,00

31233382

oaninha

3.980,00
6.980,

Universo

31253961

Celso de Carvalho

31325350

C Dr.

31254932

Viriato Mascarenhas
de Curvelo/MG

17.120,00
27.680,00
5.360,

161.600,00
Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
3.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o

nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação apresentada pelos Caixas
Escolares relacionadas no campo evidência, verificou-se a ausência de identificação nas.
notas fiscais com o nome do FNDE e do Programa, em desacordo com o disposto no art.18.x X
da Resolução CD/FNDE nº 10/2013 e alterações posteriores.

-\
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Evidências:
Notas fiscais exempliﬁcadas a seguir;

ICaixa Escolar

”Fornecedor

~
~

“Via Varejo S/A
'

D ºnª Jºªmn h ª

_

Filomena oliveira

ªl'tª

Bºaventura
Pereira Leite
Pªdre celsº de
Carvalho

71.040.380/0001-36 1711

188,00

06.866.261/0001-75 2492

1.250,00

05084970/0001-36 2788

620,00

71.040.380/0001—36 2432

354,80

MR de Carvalho - ME

13.554.515/0001-85 556

250,00

Mendes e Moura Mat.
Const e Cia Ltda

09.352.079/0001-94 027

Sônia Maria Soares da
Mota _ ME

05.084.70/0001-36

Vªldº“ Apªrººªªº dª
Correa - ME

CAIC Curvelo
IE]oão

~

S"0m'a Maria Soares da
Mota _ ME

ªgiriª“

Batista

Apªrººldº dª

Marcos C Vieira

Zibiª“
Serafim José Maia

~

329,00

.

EªtºVâº Mªscªrenhªs
,

[Nota Fiscal Valor R$

33.041.260/0361-37[15575

.

Silva

Maria Amaha

1.

[CNP]

~

Apªrººídº dª

Gema Industrial Ltda
ME

2652

04.017.754/000105 20
71.040.380/0001-36 2129
00.414.084/0001-00 1471

~
260,00
180,00

1.200,00

569,00
700,00

~

Éªªmfºrmªªºª Cºm

16.957.991/0001-35 451

2.000,00

Copiadora Fênix Ltda

03.273.746/0001-67 5004

804,19

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 024-003/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de CurvelolMG apresentou por meio do Ofício nº
199/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:
"...Após o recebimento do relatório as Unidades Executaras providenciaram a
confecção de carimbos, para atendimento art.18 da Resolução CD/FNDE nº
10/2013 e alterações posteriores. Tal providência não fora tomada uma vez,
com se trata de conta específica criada para o Programa, entendíamos ser
desnecessária expressa com o nome do mesmo...".

Análise da equipe:

R.F.Nº 21/2018 / PREF MUN DE CURVELO

16 de 32

A Prefeitura informou que as unidades executoras providenciaram a
confecção de carimbo para identificação da documentação comprobatória de despesas com
o nome do FNDE e do Programa. A justificativa apresentada corrobora a constação. A
ausência de identificação na documentação comprobatória das despesas contraria o
disposto no caput do art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que determina que a
documentação comprobatória: recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos
a serem emitidos em nome das UEX 's deverão ser identificados com os nomes do FNDE e
do Programa.

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que deixa-se de fazer
recomendação tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG comprovou que
adotou providencias que a documentação comprobatória do PDDE seja identificada com o
nome do FNDE

e do

Programa.

3.2 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas apresentadas pelas Unidades
Executoras relacionadas no campo evidências, os produtos adquiridos não foram descritos
com detalhamento suficiente para sua perfeita identificação, tais como: marca e modelo, em
desacordo com o disposto no art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.

Evidéncias:
Notas fiscais exemplificadas, a seguir:

~

-

.

Descriçao

Mesa
1,50x0,70
~gavetªs
Cadeira
.

,

.

Giratoria

Liquidificador
.
811trºs mºx
Cadeira fixa
.

Impressora
multifuncional
HP

Valor

Caixa

Nota
Fiscal

.
Emitente

CNP]

Escolar

2788

Sônia Maria
Soares da
Mota - ME

05.084.970/0001-36

M
Aªªª
malia

~ 2893

Sônia Maria
Soares da
Mºta - ME

05.084.970/0001—36

460,00

_

160,00

880,00
60,00

Inovar
800,00

422

Infºrmªmºª ª 16.957.991/0001-35
Com & Serv

Ltda
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CAI Curvelo

2497

Estevão
Mascarenhas
Correia ME

1.250,00

409

Inovar
Informática e
16.957.991/0001-35
Com & Serv
Ltda

230,00

11258

Impressora HP 800,00
Computador
completo Dual
Core/4GB
, .
memoria/HD
500

Mesa plástica
c lca deira MR

Ponto .Certo
Cereals
—

Cadeira
plástica azul

06.866261/0001—75

Antônio
gradenco
13.107.893/0001-10

Eíreli - EPP
39'25

Carmelita

Arrieiro

9338

zanam

Criança
Feliz

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 024—003/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
199/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:

As Unidades Executoras foram alertados as exigências contidas no art. 63 da
Lei 4.320/64, de 1 7/03/64, em que a descrição dos produtos e/ou serviços nas
notas fiscais deverão apresentar detalhamento constante no procedimento de
aquisição suficiente para a sua perfeita identificação.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que as unidades executoras foram alertadas
quanto as falhas apontadas. A justificativa apresentada corrobora a constatação. A descrição
precária dos produtos adquiridos inviabiliza a correta liquidação das despesas, nos termos
do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64, que dispõe ser a liquidação da despesa a verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.
Com esse entendimento,
determinando a certa Entidade que:

o TCU

emitiu o Acórdão nº 716/2010 - TCU - Plenário

"( ...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando—os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois são necessárias a liquidação de
despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964;"
Ademais, estas ocorrências combinadas com a ausência de identificação de
as dificuldades em se

patrimônio, conforme tratado na constatação 3.8, aumentam
identificar cabalmente o bem adquirido com os recursos do PDDE.

à“

Portanto, mantém—se a constatação.
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Recomendações:
3.2 . 1 DIRAE

ocorrência de problemas similares ao ora apontado em outros
relatórios da AUDIT e dos demais órgãos de controle, e se evidenciada a recorrência em
outras localidades expedir orientações de caráter geral aos beneficiários de recursos do
Programa.

Verificar

a

3.3 Ausência do Termo de Doação.

Fato:
Na análise da prestações de contas das Unidades Executoras: Criança Feliz,
Pequeno Universo, Dona Joaninha, Maria Amália, Filomena Oliveira Leite, Boaventura
Pereira Leite, Getúlio Diniz Vale, Antonio Frederico Ozanam, Viriato Diniz Mascarenhas,
Padre Celso de Carvalho, João Batista, Antonio Teixeira Guimarães, Serafim José Maia,
Viriato Mascarenhas Gonzaga (CAIC), Angelina Dotti, Carmelita Arrieiro e Antonio Diniz
Couto, contempladas com recursos do programa, não foram apresentados os termos de
doação dos bens adquiridos ou produzidos, em desacordo com o disposto no §19 do art. 25
da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Ofício nº 199/2018, de 24/05/2018

alor
esa
,50X0,70
tas

,00

9“
-

notas fiscais exemplificadas, a seguir:

ota

Sônia Maria
Soares da
ta - ME

05.084.970/0001-36

Sônia Maria
Soares da
ºta - ME

05.084.970/0001-36

620,00
01‘

_

e

' 00

.

htros mox
ﬁxa

60,00

CAI Curvelo

pressora

.

,00

t1ca e

Com & Serv

16.957.991/0001-35

06.866.261/0001-75

HP 800,00

ME

Computador
completo Dual
Core/4GB
mória/HD

Carmelita
,

1.200,00

.

“gªgª, º

16.957.991l0001-35

500

R.F.Nª 21/2018 IPREF MUN DE CURV'ELO

19 de 32

“l

x

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 024-003/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
199/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:

"..Após

relatório os termos de doação referentes ao ano de 201 7
e encaminhadas ao
Departamento de Patrimônio do Município, que realizou a documentação e
número de incorporação dos bens adquiridos (doc. anexo)...".
a emissão do

foram expedidos pelas Unidades Executoras

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou a equipe da auditoria os termos de doação emitidas
pelas Unidades Executoras e encaminhadas ao Departamento de Patrimônio da Prefeitura
para fins de incorporação dos bens adquiridos. A incorporação dos bens permanentes
adquiridos ou produzidos deverá ocorrer mediante o preenchimento e encaminhamento de
Termo de doação a Entidade, conforme previsto no paragrafo lª, do art. 25, da Resolução
CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Portanto, mantém-se
recomendação tendo em vista que
adoção de medidas com vistas

&

a
a

constatação, ressalvando que deixa-se de fazer
Prefeitura Municipal de Curvelo/MG comprovou a

sanar as falhas apontadas.

3.4 Bem(ns) adquirido(s) pela escola não foi(ram) localizado(s).

Fato:
Em inspeção às unidades escolares Pequeno Universo e Carmelita Arriero não
foram localizados os bens discriminados no campo "evidência', sem que houvesse registro
de controle patrimonial que comprovasse baixa, destinação diversa ou obsolescência do
bem, em desacordo com o disposto no caput do art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:

~

Inspeção in loco nas unidades escolares citadas
»

.

Descriçao

Valor R$

Nota
Fiscal

600,00

1106

02
.

.

.

.

hqmdlflºªdºrºª
Black &
Decker

e

notas fiscais a seguir:

Emitente

CNP]

Caixa
Escolar

Ponto Certo
Cereais -

13.107.893/0001-10

Pequenº
Universo

.

.

.

Eirelli EPP
-

~
~

(

&“
fx
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“t

02

estabilizadores
120,00
Forceline 300V
A Mono PPB

408

Inovar Inf.
& Serv.

gªt;

16.957.991/0001-35

Carmelita
Arn'ero

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 024—003/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
199/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:
—

Quanto aos produtos citados no relatório os mesmos foram recebidos pelas
Unidades Executoras com marcas diferentes, entretanto com a mesma
qualidade/potência e custo/preço das contidas nas notas fiscais. Os Termos de
Retificação foram providenciados.

Análise da equipe:
A Prefeitura encaminhou os termos de retificação dos produtos não
localizados, alegando que os referidos equipamentos possuem a mesma qualidade e
potência, bem como o custo e preço das contidas nas nota fiscais. Encaminhou ainda os
bens identificados com numeração de tombamento e incorporados ao patrimônio da

Entidade.
A ausência de bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos às expensas do PDDE contraria o objetivo do Programa e o disposto no caput do
art. 25 da Resolução CDIFNDE nº 10/2013, que determina sua destinação ao uso dos
respectivos estabelecimentos de ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a
responsabilidade pela guarda e conservação dos bens.

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que deixa-se de fazer
recomendação tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou a
documentação pertinente que atende e sana a falha apontada.
3.5 Ausência de pesquisa de preços.

Fato:

0 Caixa Escolar Boaventura Pereira não realizou aquisição de materiais

e

bens e contratação de serviços por meio do sistema de pesquisa de preços, contrariando o
art. Bº da Resolução CD/FNDE nº 9/2011

Evidências:
Notas fiscais a seguir elencadas:

[Caixa Escolar

"Fornecedor

"CNPJ

I\

"Nota Fiscal “Valor R$

'N
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“TMJ

{Y

Boaventura

Pºrem Lªtº

[Via Varejo S/A

Sºniª Mªriª
Mota

—

“33.041;260/0381-37l13698

[199,80

05.084.970/0001-36 2652

180,00

Sºrºr“ dª

ME
~

~

Manifestação da entidade:
SA nº 024-003/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
199/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria

-

Na prestação de contas da Caixa Escolar Municipal Boaventura Pereira Leite
consta um Termo de Ciência expedido pelo presidente da Unidade Executora
que após várias invasões, bens de valores foram levados e a documentações
reviradas, rasgadas e subtraídas, havendo, assim o desaparecimento dos
documentos relativos à pesquisa de mercado referentes às notas fiscais em
questão (doc. anexo).

Ressaltamos que justamente por isso no Parecer do Conselho Fiscal constam
que a prestação de contas foi apreciada com ressalva aos orçamentos
subtraídos e sem ressalvas na apresentação de notas fiscais (doc. anexo).

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que na prestação de contas do Caixa Escolar Municipal

Boaventura Pereira Leite constava um Termo de Ciência, de 27/01/2018, do
desaparecimento dos documentos relativos à pesquisa de mercado referente às notas fiscais
em questão e que no Parecer do Conselho Fiscal foi apreciada com ressalva em face dos
orçamentos subtraídos, o que poderia ter sido solucionado com retirada de cópia de
segunda via do orçamento realizado aos fornecedores na realização de aquisições de
materiais e bens e contratação de serviços.

A ausência de pesquisa de preços contraria o disposto na letra ”f" item II do
art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que determina que as Unidades Executoras
devem adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 9, de 2011, e comentados
no ”Guia de Orientações para Aquisição de Materiais e Bens e Contratação de Serviços com
Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), disponíveis no sítio
www.fnde.gov.br, para as aquisições de bens permanentes e materiais de consumo e
contratações de serviço.
Art. 2º da Resolução nº

9, de 2011;

As aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços com os
repasses efetuados & custa do PDDE, pelas UEX 9 EM, deverão observar os
princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência a fim de garantir às escolas que representam produtos e serviços de
boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a escolha
da proposta mais vantajosa para o erário, adotando, para esse fim, sistema de
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pesquisa de preços que deverá abranger o maior número possível de
fornecedores e prestadores de serviços que atuem nos ramos correspondentes
ao objeto a ser adquirido e/ou contratado.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.5.1 DIRAE

Orientar & Prefeitura Municipal de Curvelo/MG junto às Unidades Executoras
para a importância do preenchimento da Consolidação de Pesquisas de Preços, com vistas à
identificação do fornecedor ou prestador do qual poderá ser feita a aquisição dos materiais
e/ou contratação de serviços.
3.6 Bens adquiridos/distribuídos sem utilização nas escolas.

Fato:
Em inspeção à Unidade Escolar joão Batista foi constatado bens sem
utilização, que se encontravam ainda embalados na caixa.

Evidências:
Inspeção in loco na unidade escolar citada e nota fiscal a seguir:

CNP]

ota Fiscal
onitor AOC 18.5

04/08/2017

67

aldeir Aparecido
da Silva

71.040.380/0001-36

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 024—003/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
199/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:

A Escola joão Batista possui 05 estações de sistema de PROINFO/RURAL,
sendo que uma delas, justamente a acondicionada na caixa de origem,
encontra-se queimada por picos de energia, muito frequente na região. O
estação, que atualmente depende
monitor foi adquirido para a ativação da
da finalização de processo Iicitatóiro do Município para complementação da
5‘—1

mesma.

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que o monitor não está sendo utilizado pela“
dependência de finalização do processo licitatório para complementação da 5ª estação de \ \
sistema PROINFO/RURAL. A destinação dos bens permanentes adquiridos ou produzidos
1

XX
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cabe a Unidade Executora pela guarda e conservação dos bens, conforme previsto no art.
25, da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.6.1 DIRAE

Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE a regularização quanto à utilização dos bens adquiridos/produzidos pelas
Unidades Executoras, conforme previsto na legislação específica do Programa.
3.7 Débito indevido.

Fato:
No período observado, janeiro a dezembro de 2017, verificou-se débitos de
tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes específicas das caixas escolares
listadas no campo "evidências", em desacordo com o disposto no art. 49, da Resolução
CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 024—003/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
199/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:

"...As Unidades Executoras listadas extrapolaram o limite de serviços
oferercidos pela Instituição Bancária, gerando tarifas nos extratos, e
providências estão sendo tomadas para a reposição de valores...“.

Manifestação da entidade:

~
~

Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil referentes aos extratos bancários
do período de janeiro a dezembro de 2017, das seguintes Unidades Executoras:

~

Caixa
Escolar

A

.

Agenma

Conta
Corrente

.

Ollveira Leite

“Total
Boa Ventura
Pereira Leite

0103-1

.

Valor R$

Mov1mento

02/02/2017 tarifa de extrato postado

-

Filºmenª

~
~
Data

5.791-6

15 ] 03 ] 2017

tarifa extrato solic na
, .
Agenda

2,80

~

14,00

02/06/2017 tarifa extrato postado

2,80

l03/10/2017 tarifa extato postado

2,85

22,45
0103-1

5.793-2
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N

otal
BACEN devolução

rederico

01 03-1

4.364-7

Ozanam

31/03/2017

BACEN devolução
doc

otal
CAIC
CURVELO

0103-1

5.789-4

24/02/2017

extrato solic na
ência

otal

Análise da equipe:
A justificativa corrobora & constatação, tendo em vista que conforme a
movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários das referidas UEx's, os
pagamentos de tarifas bancárias pela realização de emissão de extratos bancários, a
ausência de contemplação do referido termo de cooperação se deu em razão do número de
operação realizado pelas U.Ex's, o qual superou o limite estabelecido no Termo de
Cooperação Mútua nº 42/2016, contrariando os ditames previstos no § lº e 2º, do Art. 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Resolução CD/FNDE nº 10/2013:
à cobertura de despesas de
concorram para a garantia
que
investimentos
custeio, manutenção e pequenos
do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos
estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados.-

art. 49. Os recursos do programa destinam-se

§

lº É vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:

(...)

IV cobertura de despesas

com tarifas bancárias./'.

ainda, conforme determina os ditames previstos no
Resolução CD/FNDE nº 44/2011, a seguir:
E

§

lª e 2º,

do Art. 4º da

"...lº Conforme

dispõem os Acordos de Cooperação Mútua firmados entre o
FNDE e as instituições financeiras mencionadas no artigo 39, não serão
cobradas tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dispostos no caput...".

Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto,

determina:
“... Parágrafo Sexto - As contas correntes serão insentas das tarifas listadas,];
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previsão de isenção de tarifas neste Acordo serão debitados das contas
correntes, sob responsabilidade dos seus titulares.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.7.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto às Unidades Executoras com Vistas a resguardar os cofres do FNDE, tendo
em vista os débitos verificados na movimentação financeira da conta específica do
programa, não cobertos no Termo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil.
3.7.2 DIRAE

Para incluir nas orientações de caráter geral para as E.EX e UEX sobre o que
está incluído no Acordo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil SA, de forma,
inclusive, a evitar que esses entes tenham que arcar com custos adicionais que não estão
cobertos naquele Acordo.

3.8 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Em visita às Unidades Escolares: Criança Feliz, Pequeno Universo, Dona
Joaninha, Maria Amália, Filomena Oliveira Leite, Boaventura Pereira Leite, Getúlio Diniz
Vale, Antonio Frederico Ozanam, Viriato Diniz Mascarenhas, Padre Celso de Carvalho, joão
Batista, Antonio Teixeira Guimarães, Serafim José Maia, Viriato Mascarenhas Gonzaga
(CAIC), Angelina Dotti, Carmelita Arrieiro e Antonio Diniz Couto, verificou-se que os bens
permanentes adquiridos não estavam identificados com a numeração de tombamento e
incorporação ao patrimônio da Prefeitura, em desacordo com o disposto no § 2º do art. 25,
da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Inspeção in loco nas unidades escolares citadas, notas fiscais elencadas e

relatório fotográfico dos bens adquiridos:

alor

ota

esa

1,50x0,70
vetas

Cadeira

Giratória

,00
788
1 60'00

Sônia Maria
Soares da
ota - ME

05.084.970/0001-36

Cel
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Liquidificador
8

litrºs inºx

~

Cadeira fixa

2893

Soares da

800,00

Impressora HP 800,00
Computador
completo Dual
Core/4GB
, .
memoria/HD

1.250,00

05.084.970/0001-36

Mºta - ME

60,00

Impressora
multifuncional
HP

Maria

561113

880,00

CAI Curvelo

Égãática e

~

422

Com & Serv
1

16.957.991/0001-35

‘rd :3

2497

Estevão
Mascarenhas
Correia ME

409

Inovar
Informática e
16.957.991/0001-35
Com & Serv
Ltda

500

~

06.866.261/0001-75
Car_m_elita

Arneiro

~
“'à-......”

‘

Escola Municipal Antonino Diniz Couto.

Escola Municipal Angelina Dotti.

,um:

A
Escola Municip

&\mm

“&nb ""

\

Antonio Frederico Ozanam.
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CAIC Dr.Víríato Mascarenhas Gonzaga.

Escola Municipal Carmelita Arneiro.

Escola Municipal Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga.

~

~
~

Escola Municipal Getúlio Diniz Vale.

Escola Municipal Maria Amália.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 024-003/2018, de
18/05/2018, a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG apresentou por meio do Ofício nº
199/2018, de 24/05/2018, a seguinte justificativa:
—

"...Os bens adquiridos pelas Unidades Executoras referentes ao ano 201 7 já
encontram-se identificados com numeração de tombamento e incorporados ao
patrimônio do Município. (doc. anexo)...".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa, o § 2º do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10, de
dispõe
que as Entidades Executoras em posse dos termos de doações deverão
18/04/2013,
proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos patrimônios com os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas para aãxação
nos bens, de modo a facilitar sua identificação.

”...O controle patrimonial dos bens públicos somente poderá ser feito se eles
estiverem identificados com o seu número de tombamento, prática que
dificulta o extravio e reduz a possibilidade de ser usado em finalidade
imprópria...", (Boletim nº 03/2016 - Boletim informativo Dicas PDDE —

COAME-FNDE, JULHO 2016).

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que deixa-se de fazer
recomendação tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Curvelo/MG, providenciou a
numeração de tombamento e incorporação dos bens adquiridos com recursos do PDDE ao
patrimônio do Município.
4. Conclusão:
4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos;
4.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 3.5,
3.6 e 3.7, foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s)
Programa(s), que merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo
sido formuladas recomendações para atendimento por essas unidades;

4.3. Nas constatações referentes aos subitens 3.1, 3.3 e 3.4 os achados de
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias
desta autarquia para providências que entender cabíveis;

4.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros ”e
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações eq
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, \=_\
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bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
4.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

5. Encaminhamento:

5.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
5.2. a DIRAE: a) para ciéncia dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE), 3 (PDDE), atentando para o cumprimento
das recomendações constantes dos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 3.5 e 3.6, devendo,
no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas
com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na
análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados; e o) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE,5.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar,—

5.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentar para os itens 3.7 adotando, se for o caso, medidas
que achar pertinentes; e

5.5. a Prefeitura do Município de Curvelo/MG, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, ficando consignado que não há necessidade deste ente apresentar respostas ao
FNDE.

“NÃ
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se ao(à) Coordenador(a) da CORAP para
anuência.

Em _1_/_;:-'_/.

JL;/º

_.
Chefe da D

P

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 908975).

Em

.!

líê/

M€

Auditora-Chefe Substituta
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